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UMA LUZ NO
FIM DO TÚNEL?
AINDA NÃO
ACREDITO!

D

evido a incrível quantidade de políticos,
de todos os níveis, envolvidos nas mais
diversas corruptelas levantadas nos últimos
anos - sem nem contabilizar outros grandes
casos que ainda não apareceram - era quase certo que nada iria acontecer com
as cabeças de todas essas operações fraudulentas. É normal, quando o número
de corruptos ultrapassa, com ampla margem, o número de gente decente, em
qualquer votação, os primeiros terão a maioria, é meramente matemático.
Vejamos os fatos: a nova Procuradora Geral da República foi escolhida a dedo
pelo Presidente; ele não seguiu a tradição e não escolheu o primeiro indicado pela
Lista Tríplice, por que será? Por que não atender ao clamor dos procuradores da
República, que indicaram aquele que acreditam ser o mais preparado para gerir
a instituição? Curioso, não?
Aécio Neves voltou ao Senado após ter sido afastado das funções de senador, proibido de exercer suas funções pelo ministro do STF (Supremo Tribunal
Federal) por várias razões. Voltou, com pedido de cassação totalmente arquivado.
Curioso, não?
Após a condenação do ex-ministro Antônio Palocci (PT) a 12 anos de prisão
por corrupção e lavagem de dinheiro, o juiz federal Sérgio Moro emitiu a sua
sentença referente ao Capo di tutti capi, o excelentíssimo Lula. O ex-presidente
Luís Inácio da Silva foi condenado a nove anos e seis meses por corrupção e
lavagem de dinheiro.
A acusação é pela ocultação da propriedade de uma cobertura triplex no
Guarujá, SP, recebida como propina da empreiteira OAS, em troca de favores
na Petrobras. Na sentença proferida, o famoso “tirplex” do ex-presidente foi
confiscado.
Contudo, o Juiz Sérgio Moro decidiu não prendê-lo, por prudência, pois
considera que a prisão cautelar de um ex-presidente da República não deixa de
envolver certos traumas. Assim, o ex-presidente poderá apresentar a sua apelação,
bem como aguardar o julgamento em segunda instância, em liberdade. O mesmo
réu ainda responde a quatro processos!
Um passo já foi dado, mas estamos no Brasil e, embora seja a primeira vez
na história que um ex-presidente é condenado por um crime comum no Brasil...
ainda é cedo para pensarmos que a pizza não esteja no forno! O réu vai recorrer e...
Enquanto isso, é melhor continuarmos trabalhando, como sempre fizemos,
crescendo, ganhando o nosso dim dim, cheios de esperança em um futuro mais
limpo, como os bons lava rápidos de antigamente!
Boa leitura!
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